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BANKOVCI 

 

V letu 2012 je bilo v Sloveniji iz obtoka umaknjenih skupno 2.362 ponarejenih evrobankovcev. 

Število ponaredkov, umaknjenih iz obtoka v letu 2012 je bilo za 101,2 % večje kot v letu 2011. 

 

Spodnja tabela prikazuje letne trende v številu zaseženih ponaredkov bankovcev. 

 

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Število ponaredkov 2.629 1.826 1.970 1.891 2.603 1.174 2.362 

 

V primerjavi s številom pristnih evrobankovcev, ki jih je Banka Slovenije izročila v obtok (konec leta 

2012 134,6 milijonov), je delež ponaredkov še vedno zelo majhen. 

 

Kljub temu banka Slovenije uporabnikom svetuje, naj bodo še naprej pozorni na bankovce, ki jih 

prejmejo v gotovinskih transakcijah. Pristne bankovce je mogoče brez težav prepoznati s preprostim 

preizkusom "OTIP – POGLED – NAGIB", ki je opisan na spletni strani ECB o evru. Če ste v dvomih, 

je sumljiv bankovec najbolje primerjati z drugim, za katerega veste, da je pristen. Kdor sumi, da je 

prejel ponarejen bankovec, naj o tem obvesti policijo. 

 

V spodnji tabeli so prikazani odstotni deleži posameznih apoenov v skupnem številu ponarejenih 

bankovcev, ki so bili v RS umaknjeni iz obtoka v letu 2012. 

 

Apoen € 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 

Delež v odstotkih 0,3 1,2 20,0 45,9 10,4 2,1 20,1 

 

Najpogosteje ponarejena apoena sta bila bankovca za 50 € in 500 €.  

 

KOVANCI 

 

V letu 2012 je bilo v Sloveniji iz obtoka umaknjenih skupno 1.956 ponarejenih evrokovancev. Število 

ponaredkov, umaknjenih iz obtoka v letu 2012 je bilo za 34,1 % večje kot v letu 2011. 

 

Spodnja tabela prikazuje letne trende v številu zaseženih ponaredkov kovancev. 

 

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Število ponaredkov 999 1.803 1.878 1.448 1.518 1.459 1.956 

 

V primerjavi s številom pristnih evrokovancev, ki jih je Banka Slovenije izročila v obtok (konec leta 

2012 183,7 milijonov), je delež ponaredkov še vedno zelo majhen. 

 

V spodnji tabeli so prikazani odstotni deleži posameznih apoenov v skupnem številu ponarejenih 

bankovcev, ki so bili v RS umaknjeni iz obtoka v letu 2012. 

 

Apoen € 0,50 € 1 € 2 

Delež v odstotkih 33,7 10,4 55,9 

 

Najpogosteje ponarejena apoena sta bila kovanca 2 € in 50 centov.  

 


